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ACTA DA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE 

TRANCOSO DE 22 DE JUNHO DE 2018 

 

--- Aos vinte e dois dias do mês de Junho do ano de dois mil e dezoito, pelas catorze horas e trinta minutos, 

no auditório do Pavilhão Multiusos, realizou-se uma sessão ordinária da Assembleia Municipal de Trancoso, 

legalmente convocada para o efeito e presidida por José Amaral Veiga, seu Presidente. A ordem de trabalhos 

foi a seguinte: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Período de antes da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ordem do dia: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Ponto número um - Apreciação da informação do Presidente da Câmara acerca da actividade desta e 

da situação financeira do Município; ----------------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto número dois –   Análise, discussão e votação das contas consolidadas do Município relativas ao 

exercício económico de 2017; ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Ponto número três –   Análise, discussão e votação da 3ª revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa 

e às Grandes Opções do Plano para 2018; ---------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto número quatro –  Análise, discussão e votação da proposta de assunção de despesas plurianuais 

referentes a transporte escolares para o ano lectivo de 2018/2019, combustíveis rodoviários e gás propano;-

--- Ponto número cinco -  Análise, discussão e votação de proposta relativa à definição das competências, 

da área, dos requisitos do recrutamento e período de experiência profissional, bem como da respectiva 

remuneração e constituição do júri do procedimento concursal, tendo em vista o provimento do cargo de 

dirigente intermédio de 3º grau, respeitante à subunidade de Planeamento e Acompanhamento de Obras; -

--- Ponto número seis -  Análise, discussão e votação de proposta relativa à 2ª alteração ao mapa de 

pessoal do Município, para o ano de 2018; -------------------------------------------------------------------------------------

--- Ponto número sete – Análise, discussão e votação da proposta relativa à atribuição de apoios 

financeiros, mediante celebração de protocolos às seguintes Juntas de Freguesia: Aldeia Nova, Castanheira, 

Cogula, Cótimos, Granja, Guilheiro, Moimentinha, Palhais, Póvoa do Concelho, Rio de Mel, Tamanhos, 

União de Freguesias de Freches e Torres, União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior, União das 

Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia e União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital. -------- 

 Período de intervenção do público. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Depois de assinada a folha de presenças, para verificação de quórum, constatou-se a falta dos membros 

da assembleia, Jorge Morgado Ferreira, substituído por Ângela Catarina Tavares Santos Paulos e Ana Sofia 

Santos Paulos, substituída por Paulo George Nascimento Condesso, membros do Grupo Municipal do 

Partido Social Democrata. Estas faltas foram devidamente anotadas, assim como as registadas aos 

senhores Presidentes de Junta da Freguesia de Moimentinha, José Carlos Andrade Pinto; de Reboleiro, 

José Dinis Pinto Mateus; da União de Freguesias Torre do Terrenho, Sebadelhe da Serra e Terrenho, 

Joaquim Gomes Bernardo e da União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital, António Joaquim 

Ramalho Pina, substituído por Arménio Viriato Ferreira Gil.  ---------------------------------------------------------------  
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--- Estiveram ainda presentes, em representação da Câmara Municipal o Vice-Presidente, Eduardo António 

Rebelo Pinto, e os senhores Vereadores Ana Luísa Monteiro do Couto e Rogério Paulo Pires Tenreiro. ------

--- Iniciada a sessão, o Presidente da Mesa informou que a segunda secretária, Ana Paulos, não iria estar 

presente pelo que convidou o Presidente da Junta de Freguesia de Aldeia Nova, Luís Natal, para a sua 

substituição. Colocou a acta da sessão ordinária de Abril à votação tendo sido a mesma aprovada por maioria 

com uma abstenção. O membro da assembleia Carlos Saldanha, em declaração de voto, disse que a sua 

abstenção se deveu ao facto de não ter estado presente naquela sessão. Seguidamente, o Presidente da 

Mesa transmitiu que a mesma propunha um voto de pesar pelo falecimento do Sr. Manuel Pinto, de 

Reboleiro, o qual tinha sido presidente de junta da referida freguesia em sucessivos mandatos e, também, 

membro da assembleia municipal. Deu a palavra aos grupos municipais para se pronunciarem. ---------------- 

--- Usou da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, referindo pretender propor o mesmo pois, 

de facto, o Sr. Manuel Pinto tinha deixado marcas positivas na freguesia do Reboleiro, no concelho e até no 

país. Disse que durante sete mandatos foi Presidente de Junta da freguesia do Reboleiro e teve um papel 

importante na liga de melhoramentos daquela freguesia. Afirmou ser justo que se fizesse essa homenagem 

com um minuto de silêncio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia, Daniel Joana, referiu que o grupo municipal do PS se associava ao voto de 

pesar proposto pela Mesa. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da junta de freguesia de Palhais, João Santos, afirmou que queria apresentar o voto de 

pesar por um amigo, que fez parte de toda a colectividade de partilha de saberes em actividades realizadas, 

nesta assembleia, no concelho, e no país pois, também, conseguiu envolver certas entidades. -----------------

--- Interveio o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, referindo que o CDS/PP se associava ao voto de 

pesar e apresentava as condolências. --------------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa colocou o voto de pesar pelo falecimento do Sr. Manuel Pinto à votação, tendo 

sido o mesmo aprovado por unanimidade. Como proposta do membro da assembleia José Nascimento 

procedeu-se a um minuto de silêncio. O Presidente da Mesa informou que no dia dezanove de Maio tinha 

tido lugar o I Congresso da Associação Nacional das Assembleias Municipais, no qual a Assembleia 

Municipal de Trancoso esteve representada pelo seu Presidente. Referiu ter sido aprovada, por 

unanimidade, uma moção estratégica em que se apelava aos órgãos de soberania para que se procedesse 

à revisão do regime jurídico das autarquias locais por forma a reconhecer ás assembleias municipais uma 

maior autonomia financeira e administrativa. Nessa moção, também se pediu para que fosse reconhecido o 

papel imprescindível das assembleias municipais no funcionamento e aprofundamento da democracia em 

Portugal. Mencionou que no congresso estiveram representadas mais de cem assembleias municipais onde, 

também, se abordou a necessidade de começar a repensar a eventual distinção entre membros eleitos e 

membros inerentes. Pediu para que, numa próxima sessão, os membros da assembleia se pronunciassem 

relativamente à disponibilidade ou indisponibilidade de fornecer os seus contactos, existentes no gabinete 

de apoio à assembleia, a quem os solicitasse. Posto isto, informou que se iria passar ao Período de antes 

da ordem do dia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--- Usou da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, informando que tinha sido realizado um 

colóquio da iniciativa da Caixa de Crédito Agrícola, à qual o grupo municipal do PSD endereçava uma 

referência positiva pela forma como o idealizou e organizou pois teve a preocupação de incluir o papel das 

instituições no desenvolvimento regional nos concelhos de baixa densidade populacional.  Disse que os 

oradores procuraram apresentar assuntos de interesse comum e, no seu entender, aquele que mais se 

realçou foi transmitido pelo reitor da Universidade Trás – os- Montes e Alto Douro em que mencionou o 

protocolo existente entre aquela universidade e o Município de Trancoso. Disse que alguns agricul tores 

pretendiam colocar questões ao Sr. Presidente do Município, nomeadamente, quanto à qualidade do 

protocolo, aquilo que abrange, os custos que implica, qual o prazo de validade, se o mesmo seria ou não 

renovado e quais os seus benefícios, mas este ausentou-se antes do final. Questionou se haveria algum 

técnico no Município ao qual as pessoas se pudessem dirigir para tratar assuntos relacionados com esse 

protocolo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, João Rafael, mencionando que relativamente às limpezas para 

protecção contra os incêndios, umas já tinham sido feitas, outras estavam adjudicadas e outras não. 

Perguntou para quando essa limpeza na antiga estrada de Vila Franca das Naves que, desde o último flagelo 

do gelo, continha diversos ramos de árvores caídos e se o resto do concelho já se encontrava protegido em 

relação a isso. Gostaria de saber qual a divulgação da Festa da História por parte do Município, uma vez 

que não existia no IP2 nenhuma publicidade e que a única que tinha constatado tinham sido uns flyer’s nos 

cafés de Trancoso e um outdoor em Pinhel.  Quanto à deslocação a Lisboa, por parte do Município, para 

verem a selecção, tendo conhecimento que foram oferecidos cinquenta bilhetes, perguntou quantos foram 

utilizados, qual foi o critério de seleção das pessoas e por quem tinha sido feito e patrocinado o transporte. 

Referiu, no que concerne à intervenção na estrada do Chafariz do Vento, que houve uma altura em que tinha 

sido colocada uma placa de zona de acidentes na curva junto ao chafariz. Referiu que, ao longo dos anos, 

infelizmente, se tem assistido a vários acidentes naquele local e que teria sido uma oportunidade optima 

para colocar em prática um projecto existente com vista à eliminação dessa curva. Não sabe o porquê de 

não ter sido realizado.  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o Presidente da Junta de Freguesia de Palhais, João Santos, chamando à atenção da 

lomba existente à frente do hotel de Trancoso em que os carros, por vezes, batem por baixo. Relativamente 

à limpeza contra incêndios disse que, na sua freguesia, se passou do “oito para o oitenta”, pois estavam a 

ser abatidos em exagero vários pinheiros bravos e árvores. Para além das arvores, cortaram -se, também, 

alguns fios, sem terem avisado ninguém, dando origem à falta de net, luz e telefone. Pensa que essa limpeza 

deveria ser mais ponderada. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Em resposta ao membro da assembleia José Nascimento, o Presidente do Município disse ter felicitado 

a Caixa de Crédito Agrícola Mutuo pelo coloquio realizado no dia um de Junho, com o tema: “O papel das 

instituições no desenvolvimento dos concelhos de baixa densidade”. Referiu que a Câmara tinha dado todo 

o apoio logístico e que ele, com todo o gosto, marcou presença. Porém, teve necessidade de se ausentar 

ás vinte horas para uma assembleia geral de um grupo desportivo do concelho. Relativamente ao protocolo 
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existente com a UTAD, afirmou que o mesmo tem vindo a ser divulgado desde a sua assinatura. Disse que 

todos os produtores de castanha, em especial, conhecem este protocolo assinado em vinte e nove de Julho 

de dois mil e quinze, por um período de três anos. Informou que o valor total rondou os quarenta e cinco mil 

euros, tendo sido feitas visitas a vários soutos, havendo mesmo um experimental no Terrenho. Foram 

adquiridos pelos proprietários mais de mil castanheiros híbridos e realizaram -se cerca de quatrocentas 

análises do solo.  Disse já terem sido encetadas conversas no sentido desse protocolo vir a ser renovado ou 

de ser alargado. Relativamente à questão colocada pelo membro da assembleia, João Rafael, sobre a 

limpeza no âmbito da protecção contra incêndios, disse que a Câmara Municipal dividiu o concelho em quatro 

zonas chamando as associações de sapadores florestais do concelho, o Alto da Broca e a Piscotávora, uma 

empresa da Castanheira, de Daniel Barreiros, e outra empresa de Vila Real a quem foram concessionados 

trabalhos de limpeza das faixas de rodagem de cerca de cento e sessenta quilómetros. Houve uma 

prorrogação do prazo por cerca de quinze a vinte dias, estando ainda algum trabalho por fazer, 

nomeadamente, a estrada para Vila Franca das Naves.  Quanto à Festa da História disse que a divulgação 

começava logo em Janeiro com a distribuição dos marcadores / calendários onde constam os principais 

eventos a realizar durante o ano pelo Município, assim como no verso dos boletins municipais. Referiu que 

se lessem os jornais Terras da Beira, O Interior, e se ouvissem a Rádio F, Rádio Altitude, se abrissem o site 

de noticias de Castilha e Leon poderiam constatar que o evento Festa da História estava a ser divulgado. 

Acrescentou, ainda, que o evento foi também divulgado através de mini outdoors. No que diz respeito ao 

jogo da seleção disse ter sido um desafio lançado pela Federação Portuguesa de Futebol a todos os 

municípios do país, tendo sido oferecidos cinquenta bilhetes a cada um, sem qualquer custo. Referiu que o 

critério de selecção utilizado foi o de se distribuírem vinte e cinco bilhetes aos jovens do GDT, quinze aos de 

Vila Franca das Naves e os restantes para alguém da Câmara e Assembleia Municipal marcar presença. A 

Câmara disponibilizou uma pequena merenda e o transporte. Relativamente às obras que estão a decorrer 

na N226, disse que Trancoso iria ficar com uma ótima entrada, sendo uma obra suportada totalmente pela 

Câmara Municipal e que os acidentes podem ocorrer em qualquer lugar, m as que iria haver a preocupação 

de deixar a via devidamente assinalada. Quanto à intervenção do Presidente de Junta de Freguesia de 

Palhais disse ter tomado nota da necessidade em reparar a calçada em frente ao hotel e concorda que se 

tenha passado do oito para o oitenta no abate de árvores. -----------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, relembrando o Presidente do Município para 

a necessidade de colocação de ecopontos em Venda do Cêpo e outras localidades do concelho, e para a 

colocação de bandas sonoras, principalmente junto ao edifício das finanças onde já ocorreram vários 

atropelamentos. Relembrou a questão da segurança nas piscinas do concelho e gostaria de saber em que 

ponto estavam as certificações, o director de instalações, as análises da água, etc. Relativamente ao 

programa Prós e Contras realizado na Guarda gostaria de saber se o executivo se fez representar, uma vez 

que o tema sobre o interior era de vasto interesse para todos. Quanto ás faixas de supressão de combustível 

e sua gestão referiu que, na localidade de Venda do Cêpo, não estavam realizadas e solicitou, mais uma 

vez, se fosse possível, consolidar com paralelos as bermas da localidade, o que evitaria a necessidade de 
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limpeza. Mais referiu que estando a EN226 a ser requalificada seria interessante preparar uma candidatura 

para a criação de uma ciclovia e um passeio simultâneo que envolvesse todo o perímetro urbano de 

Trancoso. Relativamente à FIT, disse que o Município se fez representar mas constatou que durante esse 

fim de semana houve alguns autocarros que se deslocaram a Trancoso e o castelo estava encerrado. Pensa 

não fazer sentido divulgar algo e quando os turistas se deslocam à cidade depararem-se com o castelo 

encerrado. Em relação a questões de gestão de custos, disse que todos os executivos têm direito de fazer 

aquisição de novas viaturas mas, ao consultar o portal GOV.PT, não percebeu se a nova viatura tinha sido 

uma aquisição ou não. Pensa que existiam muitas outras marcas e modelos de automóveis que poderiam 

acompanhar os executivos de uma forma completamente digna, quiçá, uma viatura elétrica, uma vez que 

tinha de se dar o exemplo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio, novamente, o membro da assembleia João Rafael frisando ser urgente limpar a estrada de Vila 

Franca das Naves pois, desde Dezembro, ainda não tinha sido efectuada a limpeza dos ramos que caíram 

com o gelo. Relativamente à Festa da História disse que festas semelhantes acontecem em várias 

localidades e se continuarem a manter a Festa da História no mesmo sistema e com pouca divulgação não 

se conseguirá melhorar. Alertou o Município no sentido de repensar este e outros eventos, nomeadamente, 

a Festa da Castanha e a Feira de São Bartolomeu para que tragam gente a Trancoso. Quanto à 

requalificação da estrada do Chafariz do Vento disse que apenas tinha frisado a colocação da placa zona de 

acidentes colocada por este executivo, demonstrando assim que sabiam que se trata de uma zona de perigo 

e que poderia ter sido consertada nesta intervenção. Perguntou ao Presidente do Município se achava que 

a visita do sr. secretário de estado à ETAR, no dia do Feriado Municipal, tinha dignificado Trancoso e se era 

uma obra a ser visitada. Referiu que seria bom o sr. secretário de estado vir ao concelho por coisas 

importantes, que funcionem e tragam algo para Trancoso. Disse que a ETAR é algo que já deveria estar 

feito, mas que isso era gestão corrente e que o que Trancoso precisava era de investimento, iniciativa, 

prosperidade. Relativamente à deslocação a Lisboa disse ter achado bem terem sido distribuídos bilhetes 

aos desportivos, mas ficou sem saber quantos bilhetes sobraram. Na sua opinião, os bilhetes deveriam ter 

sido distribuídos a pessoas mais carenciadas. ---------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia municipal, João Paulo Matias, comungando com a intervenção do 

Presidente da Junta de Freguesia de Palhais, João Santos, relativamente à limpeza de áreas florestais. 

Disse que a competência para a instauração dos processos de contra ordenação a quem não cumpra já não 

era do Município, passando a ser da GNR. Disse ter visto o programa Prós e Contras e que não constatara 

a intervenção de nenhum presidente de câmara. Disse que quem conhece esses programas sabe que as 

intervenções são previamente agendadas, isto por algumas críticas que viu nas redes sociais pelo facto de 

Trancoso não estar representado, mas não seria apenas o contributo da sua presença que o executivo queria 

dar nesse debate. Relativamente à intervenção do membro da assembleia, João Rafael, disse que, 

realmente, este executivo para além de ser perito em festas, era perito em fazer obra, em conter despesa e 

em não fazer as asneiras que tinham sido feitas no passado  que levaram à divida que ainda se encontra 

por pagar e ás parcerias publico privadas que andam nos tribunais e que muito condicionam o futuro do 
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concelho. Disse que os Vila Franquenses não iriam gostar de ouvir a intervenção que foi feita porque no dia 

do feriado municipal o Sr. Secretário de Estado tinha visitado, também, a ETAR de Vila Franca das Naves 

que precisava de obras e era um problema ambiental que tinha de ser resolvido. Disse ser importante o 

Presidente do Município sensibilizar o governo sobre este tipo de questões, sempre que os seus 

representantes vêm ao concelho. --------------------------------------------------------------------------------------------------  

--- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, agradecendo ao Presidente do Município a 

explicação dada sobre o colóquio organizado pela Caixa de Crédito Agrícola mas gostaria de saber qual é a 

estratégia que a Câmara tem para proteger e apoiar os agricultores. Salientou ter ficado surpreendido pelo 

facto de o Presidente do Município e o Vice-Presidente terem abandonado aquele colóquio, o que não 

permitiu obter alguns esclarecimentos. Relativamente à intervenção do membro da assembleia, João Paulo 

Matias, questionou se o movimento para o interior não é importante, pois, na sua opinião, se vem um órgão 

de comunicação social à sede de distrito, mesmo que o Município não intervenha seria bom que estivesse 

representado.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Daniel Almeida, referindo que em vez de falar de bilhetes da 

ida ao futebol prefere falar de um assunto que preocupa os jovens trancosenses, a educação. Felicitou todos 

os estudantes que terminaram mais um ano lectivo, todos os professores pela sua dedicação e salientou 

que é através da educação que se mudam gerações e a sociedade. Recomendou ao Município a 

necessidade de ir ás escolas e se debater a educação. Disse que seria interessante o Município chamar 

deputados da assembleia, professores, alunos e funcionários para se debater o tema. Julga que são os 

alunos que têm de falar sobre aquilo que sentem e aquilo que é necessário mudar. Afirmou que quando 

estudou por Trancoso representou os alunos no conselho pedagógico, no conselho geral e durante um ano 

foi Presidente da Associação de Estudantes e, nessa altura, nunca lhe foi dada a oportunidade, por parte 

das entidades locais, de falar sobre a educação. Pensa que este executivo deveria pautar pela diferença em 

relação a anteriores executivos. Por fim, sugeriu para que o horário da biblioteca municipal fosse alargado 

até ás vinte horas e, se possível, fosse criada uma sala de estudo naquele espaço. --------------------------------

---- Em defesa da honra, o membro da assembleia João Rafael disse que, como vila franquense, gostaria de 

dizer ao membro da assembleia, João Paulo Matias, que o problema da ETAR de Vila Franca das Naves já 

deveria estar resolvido e se bem se lembra tinha sido uma das promessas de há cinco anos atrás do 

executivo e não percebe porque só este ano é que levou lá o sr. Secretário de Estado. Salientou prezar e 

muito, os interesses de Vila Franca das Naves bem como de todo o concelho de Trancoso. Relativamente 

às dividas disse serem cinco anos em que este executivo está sempre a falar das mesmas. Quanto à 

intervenção do membro da assembleia Daniel Almeida, sobre os bilhetes de futebol, disse que a sua questão 

se centrava no critério da distribuição dos bilhetes e não na ida a Lisboa. Referiu que uma vez que se falou 

em educação, talvez tivesse sido melhor terem distribuído os bilhetes pelos alunos da EPT ou do ensino 

secundário e aconselhou-o a estar mais atento. -------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Leonel Alves, referindo que como vila-franquense ficou satisfeito com 

a visita do Secretário de Estado à ETAR. Disse que não se pode ver este tipo de infraestrutura como uma 
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coisa menor e sem importância e trata-se um problema que já deveria estar resolvido em anteriores 

mandatos.  Disse não censurar as feiras medievais e outras, mas que o papel do Município não se deveria 

esgotar nisso. Quanto ao problema da interioridade disse que a responsabilidade primeira caberá à Câmara, 

mas desafiou os deputados da oposição a apresentar sugestões e a não fazer só críticas. -----------------------

--- No uso da palavra, o membro da assembleia Nuno Rodrigues disse, uma vez que o Município estava a 

pensar renovar o protocolo com a UTAD gostaria de saber, numa próxima sessão da assembleia, quais os 

custos do mesmo, quantificar quantos agricultores é que realmente beneficiaram, quantos castanheiros 

foram plantados a mais e quantos se trataram. Pensa que antes de se renovar o protocolo deveriam ver 

realmente se os quarenta e cinco mil euros investidos se justificaram ou não. Disse que o mesmo tipo de 

estudo deveria ser feito em relação ao projecto de transportes SIM, antes de ser renovado o contrato, saber 

se foi rentável ou não, se se deveria apostar em outras rotas, se deveria ter havido mais divulgação, etc. ---

--- Em defesa da honra, o membro da assembleia Daniel Almeida referiu que o preocupam situações 

relacionadas com políticas educativas e outras, menos o critério da distribuição dos bilhetes. Manifestou o 

seu total desacordo com o membro da assembleia João Rafael. ---------------------------------------------------------

--- O Presidente do Município, no uso da palavra, disse que as questões colocadas pelo membro da 

assembleia, Joaquim Cavaca, já tinham sido ou iriam ser resolvidas em breve. Relativamente ao programa 

Prós e Contras disse que nem todos os presidentes de câmara do interior estiveram presentes mas, estavam 

a decorrer as comemorações do feriado municipal tendo-se realizado, no dia vinte e oito de Maio, um 

concerto da banda do exército no pavilhão multiusos à noite. Disse não ter sido contra o programa realizar-

se na Guarda pois considera que tudo o que se realiza dentro do distrito é bom para todos os concelhos. 

Afirmou que o castelo esteve encerrado na tarde do dia um de Maio e houve pessoas que disseram ter 

havido muitos turistas o que considera óptimo pois é contraditório quando se ouve dizer que ninguém vem 

a Trancoso. Disse não alinhar, nem o executivo, nas politiquices quando referem que saiu mais cedo de um 

colóquio, quando não esteve presente no programa Prós e Contras e que se adquiriu uma nova viatura. Os 

trancosenses querem elevação na política, determinação, trabalho, obras e eventos e foi para isso que foram 

eleitos. Relativamente à intervenção do membro da assembleia, João Rafael, disse que visitaram as ETAR’s, 

porque foram requalificadas e é importante requalificar a de Vila Franca das Naves.  Quanto à intervenção 

do membro da assembleia, José Nascimento, disse que nunca se falou tanto em agricultura como no 

mandato anterior pois o executivo socialista não quer só turismo, comércio e serviços e sabe da importância 

que tem para o concelho o sector primário. Disse ter tomado nota da intervenção dos membros da 

assembleia Leonel Alves e Daniel Almeida e concorda em que se realize um debate sobre a educação, na 

escola e, dentro das possibilidades, iriam ajustar o horário da biblioteca. No que concerne à intervenção do 

deputado Nuno Rodrigues disse que a avaliação sugerida estava a ser feita e, no final, será editado um livro 

sobre todo o trabalho realizado com a UTAD. Relativamente ao serviço de mobilidade a avaliação iria ser 

feita mas, em números gerais de dois mil e dezassete para dois mil e dezoito, foram cerca de quinhentas 

pessoas usufruíram do transporte mensalmente. Referiu que as pessoas se mostram agradadas com o 

serviço sendo necessário reajustar um ou outro circuito urbano. ----------------------------------------------------------
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--- Interveio, novamente, o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, referindo que seria bom, num próximo 

Orçamento, a localidade de Venda do Cêpo ser brindada com a rede de saneamento e esgotos. Concorda 

ser pertinente um debate sobre a educação como tinha referido o membro da assembleia Daniel Almeida. 

Disse ao Presidente do Município que o que ele entendia por politiquices, ele, Joaquim Cavaca, entendia 

como porta voz de mensagens e temas sérios e que os membros da assembleia representam cidadãos. --- 

--- O Presidente da Mesa informou que Venda do Cêpo não era a única localidade a não ter saneamento 

pois a sede da freguesia de Moreira de Rei e as suas anexas de Golfar, Valcôvo, Moinhos e Pisão, também, 

ainda não possuíam saneamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Passados à Ordem do Dia, no ponto um o Presidente do Município salientou as obras que estavam a 

decorrer na N226, entre Trancoso e o Chafariz do Vento, a construção do Centro Escolar da Ribeirinha, a 

cobertura do Pavilhão Multiusos, as faixas de combustível da rede viária que se enc ontram em execução, a 

pintura dos Paços do Concelho e informou que se encontrava a concurso publico a obra  da área de 

acolhimento empresarial que custará pouco mais de um milhão de euros, com financiamento comunitário de 

oitenta e cinco por cento, que iria permitir atrair investimento naqueles quinze lotes na zona industrial e que, 

em breve, seriam disponibilizados. Disse que o Centro de Inovação Social e a igreja de Santa Marinha e 

largo envolvente, em Moreira de Rei, já tinham sido adjudicados. Destacou as assinaturas dos protocolos do 

azeite, no dia quatro de Maio, das EIP’s de Trancoso e Vila Franca das Naves e reuniões com a CIM, CCDR 

e com a ULS a propósito da degradação das actuais instalações do Centro de Saúde. Referiu a vinda do 

Secretário de Estado no dia do feriado municipal e a envolvência das escolas nas comemorações do mesmo. 

Disse que a presença, também, da Câmara Municipal de Castelo de Vide, sendo aquela vila geminada com 

Trancoso, valorizou o feriado municipal. Referiu que os eventos ocorridos em todo o concelho trouxeram 

gente, nomeadamente, a festa de Freches, da Srª da Pedra, dos Cótimos, da Srª da Ribeira, da Granja, as 

caminhadas relativas ao caminho de Santiago e da Liga Portuguesa contra o Cancro, os campeonatos de 

karaté, as provas de perícia e a feira dos automóveis usados, as comemorações do Feriado Municipal, a 

comemoração do dia do ambiente e o convívio nacional de dadores de sangue. Quanto à situação financeira 

informou que em termos de receita cobrada, até ao dia catorze de Junho, estava na ordem dos 30,4% e a 

despesa paga nos 25%. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, referindo que na reparação da EN226 não tinham sido 

acauteladas algumas situações, nomeadamente, deveria ter sido enterrada uma conduta chamada galeria 

técnica que permitisse encaminhar internet com grande capacidade de processamento de dados e que nos 

iria diferenciar dos parques industriais dos concelhos vizinhos. Actualmente, essa dificuldade é sentida por 

alguns empresários na zona industrial. No que diz respeito à limpeza das vias públicas, disse que foram 

adquiridas viaturas para limpeza de ruas mas, considera que, à velocidade que circulam, o que fazem é criar 

um carreirinho porque apanhar, apanham muito pouco. Quanto à limpeza nos bairros, disse que cortar a 

erva e deixá-la lá não era solução. Disse que o bairro de Santa Luzia tem cada vez mais crianças e jovens 

e julga que deveria ser dada mais atenção ao campo lá existente. Referiu ter ficado triste por não ver constar, 

na agenda, a iniciativa promovida com a AENEBEIRA sobre o impacto do regulamento geral sob protecção 
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de dados na vida das empresas. Disse que ficou feliz de não ter visto a participação do Município no 

programa Prós e Contras pois foi um programa que privou a projecção daquilo que são os reais problemas 

do território, tendo sido dado tempo de antena a um sr. da aldeia do Germelo e não ao presidente de uma 

comunidade intermunicipal. Considera que um programa realizado na Guarda e que aquilo que acontece por 

lá, também, pode vir a beneficiar Trancoso mas o distrito não é só Guarda e Álvaro Amaro. Gostava 

realmente de ver debatidos os problemas que se passam a norte da A25. Concorda que seja feito o debate 

sobre a educação como frisou o membro da assembleia Daniel Almeida, mas este esqueceu-se de dizer que 

os pais, também, deveriam ser chamados para o mesmo. ------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, referindo não ter dúvidas que o Presidente 

do Município fala muitas vezes dos apoios aos agricultores e empresários, mas o que falta mesmo, é a tal 

estratégia. Questionou qual a situação do P.D.M. Referiu que, uma vez que consta da informação, a 

participação na apresentação da sessão manifesto “Movimento pelo Interior”, entende como sinal que 

suscitou interesse. Perguntou quando e como as EIP’s entrariam em funcionamento. Salientou a importância 

da construção do Centro de Recolha de Animais. Referiu que o Presidente do Município teria algo a dizer 

sobre a construção do Centro Escolar da Ribeirinha e, por último, disse que ninguém tinha dúvidas que a 

requalificação do troço da EN226 entre Trancoso e o Chafariz do Vento seria uma melhoria significativa, mas 

considera que uma vida vale muito mais do que aquilo que poderia ter sido gasto na rectificação daquela 

curva. Questionou o motivo pela qual não foi retificada. ---------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia João Rafael, questionou qual era o custo da reparação e beneficiação nos 

Paços do Concelho, se houve concurso ou se foi por ajuste directo e quanto já tinham custado todas as 

reparações feitas no edifício, para ver qual a viabilidade de ter sido tudo feito de uma vez. ---------------------- 

--- Em resposta ás questões, o Presidente do Município disse, que relativamente à intervenção do membro 

da assembleia Tomás Martins, que apesar da informação da actividade ser bastante extensa tinha havido 

alguns lapsos, nomeadamente, as iniciativas organizadas pela a AENEBEIRA referentes à protecção de 

dados e ao atendimento ao turista. Quanto à questão da área de acolhimento empresarial disse que houve 

o cuidado de pensar na conduta de água que iria abastecer essa área, mas iria falar na sugestão 

relativamente à velocidade da internet. No que concerne às questões do membro da assembleia José 

Nascimento, disse que os trabalhos de revisão do P.D.M. continuavam a ser tratados e estavam dependentes 

de alguns dados da Agência Portuguesa do Ambiente ligados à situação da barragem. Disse saber da 

importância que é para a zona industrial do Reboleiro, que a mesma esteja definitivamente enquadrada no 

PDM e, também, tinham intenção de avançar com a zona industrial em Vila Franca das Naves, na Rua da 

Póvoa. Quanto à questão da ida a Lisboa, a propósito do manifesto do movimento do interior, disse ter sido 

importante marcar presença porque esteve o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro Ministro, o 

Presidente da Assembleia da República e onde foi entregue um documento onde se reivindica a questão 

das portagens, a questão do IRS, a questão de mais serviços públicos para o interior de forma a que este 

não fique esquecido. Referiu que as EIP’s iriam entrar em funcionamento em breve e o Centro de Recolha 

de Animais localizar-se-ia na parte inferior do mercado do Gado. Relativamente ao Centro Escolar da 
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Ribeirinha disse que o mesmo estava em construção e tinham expectativa que estivesse construído até ao 

final do ano de dois mil e dezoito. Pretendem que seja um centro escolar de referência em qualidade, em 

proximidade, em recursos, em transportes e mobilidade. Quanto à estrada entre Trancoso e Chafariz do 

Vento disse tratar-se apenas de uma requalificação e não de uma retificação. Relativamente à intervenção 

do membro da assembleia, João Rafael, sobre os Paços do Concelho, disse que houve uma limpeza do 

telhado, no mandato anterior, na ordem dos cinco ou seis mil euros e a empreitada que estava a ser realizada 

era na ordem dos vinte e cinco mil euros. ---------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia, Tomás Martins, disse que gostaria de perceber de quem era a responsabilidade 

da gestão do tal parque em Santa Luzia. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Em resposta, o Presidente do Município disse que aquele espaço era da responsabilidade da autarquia 

e dos autarcas que os munícipes elegeram. ------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto dois da ordem do dia. ----------------------------

--- No uso da palavra, o Presidente do Município referiu que para além das contas do Município apresentadas 

em Abril, consolidaram, também, a empresa Feiras e Mercados de Trancoso – FMT, que apesar de se 

encontrar em dissolvência desde Maio de dois mil e dezasseis, o Município detinha 88%, a Cooperativa e a 

AENEBEIRA 6% cada. Disse que, também, apareciam consolidadas as contas da TEGEC, a qual é 100% 

do Município.  Disse que os resultados apresentados são condicionados, sempre, pelas contas da Câmara 

Municipal e, em dois mil e dezassete os resultados operacionais tiveram uma evolução muito favorável , 

passando de resultados negativos para positivos, no valor de oitocentos e quarenta e um mil, cento e oitenta 

e cinco euros e cinquenta e três cêntimos. ------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia João Paulo Matias, referindo que soube há pouco tempo que a 

empresa FMT , ao contrário do que acontece com a TEGEC, poderia ter sido obtida, nos mandatos do PSD, 

a autorização da Autoridade Tributária para liquidar essa empresa porque depois quem passaria a responder 

por essa eventual divida seria o Município. Estranha que de facto essa empresa nunca tenha sido liquidada 

e, também, o facto de o edifício do mercado do gado estar em nome da FMT mas o terreno onde se encontra 

implantado estar registado na conservatória no nome do Município. -----------------------------------------------------

--- Não havendo mais intervenções e apresentadas as contas consolidadas do Município, relativas ao 

exercício económico de dois mil e dezassete à votação, foram aprovadas por maioria com dez abstenções 

e vinte e quatro votos a favor.  O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto três. ------------- 

--- Tomando a palavra, o Presidente do Município disse que esta revisão importa, em termos de receita e 

despesa, um montante de setenta e três mil seiscentos e cinco euros onde estavam contempladas a 

aquisição de um edifício nas Carigas, destinado a um centro de convívio, obras de requalificação na escola 

primária de Freches, arruamentos na Quinta dos Mosqueiros em Moreira de Rei, em Cótimos e na sua anexa 

Á - dos – Ferreiros, repavimentação de acesso à serra de São Pedro, caminho na Quinta da Relva em Aldeia 

Nova, construção de um pontão entre Cogula e Carigas, no valor de vinte mil euros. Disse ter sido aberta 

uma rubrica para a aquisição do imóvel do antigo centro de saúde onde se pretende criar espaços para 

associações e, eventualmente, um albergue para peregrinos. Algumas verbas para a rede WIFI e para 
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aquisição de equipamento e software informático. Disse que o Turismo acessível é a obra que está reforçada 

com cinquenta mil euros, sendo todas as outras inferiores a vinte e cinco mil. ----------------------------------------

--- O membro da assembleia Tomás Martins, referiu ter pena de não ver inscrita uma rubrica para a cobertura 

de acesso da portaria ao bloco escolar do 1º ciclo pois considera ser uma obra extremamente necessária. 

Disse que dentro da cidade, para além da limpeza necessária, existiam vias com necessidade de serem 

repavimentadas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia João Rafael, perguntou ao Presidente do Município,  qual o valor da 

adjudicação, ou previsão, do custo da ETAR de Vila Franca das Naves e quando é que a mesma iria ser 

concretizada. Disse que o protocolo das EIP´s foi assinado, mas não constava uma previsão pois não existe 

rubrica, o que poderia vir a levantar problemas no apoio ás mesmas.  --------------------------------------------------

--- Em resposta, o Presidente do Município, relativamente à intervenção do membro da assembleia Tomás 

Martins, disse que estava em plano a construção da cobertura do recreio da escola, sendo que o acesso 

ainda não estava contemplado. Relativamente à repavimentação de vias dentro da cidade, disse estarem 

comtempladas em várias rubricas de “arruamentos em Trancoso” e assim que houvesse disponibilidade 

financeira as mesmas seriam repavimentadas. Quanto à intervenção do membro da assembleia João Rafael, 

disse que relativamente ao apoio ás EIP’s, tinha colocado essa questão à divisão financeira e sairia por uma 

outra rubrica como “subsídios a associações”. Em relação à ETAR de Vila Franca das Naves disse que a 

estimativa do projecto apontava para quinhentos e noventa mil euros mas, uma vez que a obra ainda não 

iria ser adjudicada, encontra-se em orçamento a rubrica de quatrocentos e sessenta e três mil euros. --------

--- Não havendo mais intervenções, procedeu-se à votação tendo sido a terceira revisão ao Orçamento 

aprovada com três abstenções e trinta e seis votos a favor. O Presidente da Mesa informou que se iria passar 

ao ponto quatro da ordem do dia. ------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Usou da palavra o Presidente do Município referindo que tendo em conta a plurianuidade desses contratos 

e os montantes envolvidos era necessária a autorização prévia da Assembleia Municipal para se iniciarem 

os procedimentos administrativos para a contratualização de transportes escolares em autocarro para o novo 

ano lectivo. Disse que no exercício do ano de dois mil e dezoito, de Setembro a Dezembro, o valor estimativo 

seria de cento e dezanove mil euros e no ano de dois mil e dezanove, de Janeiro a Julho, de duzentos e 

cinquenta e um mil euros. Quanto aos combustíveis rodoviários disse que haveria uma contratualização para 

três anos, num concurso publico. Para os meses de dois mil e dezoito, o custo estimado seria de vinte e um 

mil e quinhentos e vinte e cinco euros, para dois mil e dezanove a estimativa seria de oitenta e seis mil e 

cem euros. O mesmo valor para dois mil e vinte e para os primeiros meses de dois mil e vinte e um, sessenta 

e quatro mil quinhentos e setenta euros. Relativamente ao gás propano disse que era contratado para a EBI 

de Trancoso, para aquecimento, para o Pavilhão Multiusos e para as piscinas de Trancoso e Vila Franca das 

Naves. O concurso seria para dois anos. Em dois mil e dezoito para alguns meses o valor era de vinte e seis 

mil, cento e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos. O ano dois mil e dezanove a estimativa seria de cento 

e quatro mil quinhentos e cinquenta euros. Em alguns meses de dois mil e vinte será de setenta e oito mil 

quatrocentos e doze euros e cinquenta cêntimos. -----------------------------------------------------------------------------
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--- Interveio o membro da assembleia, José Nascimento, referindo que no jardim de infância e ATL do 

Reboleiro, outrora o aquecimento era feito com gás propano, sendo agora com energia elétrica que é paga 

pela freguesia do Reboleiro. Apelou para que não fosse esquecido um apoio para esse aquecimento. -------

--- No uso da palavra, o membro da assembleia Cristóvão Santos, referiu ser necessário acautelar a questão 

dos transportes escolares para o próximo ano lectivo mas, também, seria importante analisar em que 

circunstância esses transportes são feitos e se haveria ou não, possibilidade de os melhorar. Disse estar a 

falar na qualidade de membro deste órgão e de pai dando o exemplo da freguesia de Vilares, onde as 

crianças são transportadas num autocarro de cinquenta lugares, bastante antigo, sem o mínimo de 

condições de segurança. Depois existem algumas crianças que são transportadas em viaturas do Município 

que não estão preparadas para o transporte escolar, nomeadamente, a carrinha da protecção civil que 

recentemente teve um acidente. Pensa que nesta fase de abertura de concurso o Município deveria acautelar 

este tipo de situações. Salientou que a escassez de transportes que o Município tem, também deveria ser 

um assunto a ser pensado pois, como presidente de uma associação, o ano passado solicitou uma viatura 

e não foi possível facultarem-na. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia Joaquim Cavaca, referindo que gostaria de saber a informação de qual 

o consumo energético, em cada um dos equipamentos, em termos de despesa efectiva de gás propano.   

Relativamente aos transportes escolares disse que carece de alguma brevidade renovar a frota de 

transportes do Município para evitar acidentes como o da pick up da protecção civil, e que não faz sentido 

transportar crianças em veículos desse tipo. Disse existirem viaturas com capacidade de lugares e chassis 

versáteis que poderiam ser uma boa solução. ---------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia Paulo Leocádio, mencionando concordar com as intervenções dos 

anteriores intervenientes relativamente ás preocupações manifestadas acerca dos transportes escolares. 

Julga que seria importante a Câmara, nos anos vindouros, trazer a este órgão o plano anual de transportes.  

--- Em resposta, o Presidente do Município disse que não poderia estar mais de acordo com todas as 

intervenções feitas. Referiu que o Município iria ser mais exigente com as transportadoras e iria melhorar as 

condições de transporte pois a questão da segurança é de extrema importância. Disse que o Plano de 

Transportes era aprovado em reunião de Câmara e poderia ser dado a conhecer nos próximos anos lectivos, 

tal como sugerido pelo membro da assembleia Paulo Leocádio. ---------------------------------------------------------- 

--- Não havendo mais intervenções e colocada a proposta à votação, a mesma foi aprovada por unanimidade. 

O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto cinco. ----------------------------------------------------

--- O Presidente do Município disse que este assunto vinha no seguimento da sessão de vinte e três de 

Fevereiro de dois mil e dezoito, aquando a aprovação  da nova estrutura orgânica do Município onde se 

previa um cargo de dirigente intermédio de 3º grau na sub unidade de planeamento e acompanhamento de 

obras. Informou que esse técnico terá de dirigir a equipa de trabalho, distribuir tarefas e fazer a avaliação de 

desempenho dos funcionários que irá gerir. O nível remuneratório será na sexta posição da carreira geral de 

técnico superior. O júri do concurso será o Director de departamento, Dr. Fernando Delgado, como 1º vogal 

efectivo, o Dr. Francisco Coelho, chefe da divisão administrativa, como 2º vogal e o Eng.º Victor, chefe da 
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divisão de obras, ambiente e equipamento urbano. Como vogais suplentes, a Dr.ª Carla Gamboa e o Prof. 

Pedro Alexandre Nogueira Cardão, Vice-Presidente do Instituto Politécnico da Guarda.  Disse que este ponto 

da ordem do dia estava interligado com o ponto seguinte, sendo a alteração do mapa de pessoal apenas 

para criar o lugar para este dirigente. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia Cristovão Santos, referindo que, na documentação que a Câmara fez 

chegar, teve alguma dificuldade em perceber qual a fundamentação da criação deste cargo pois não 

constava qualquer justificação da necessidade da criação do mesmo. Mencionou que com a introdução feita 

pelo Presidente do Município acabou por ser dado mais algum esclarecimento. Propôs que o Município 

fizesse uma análise do seu quadro de pessoal e verificasse quais as necessidades de recursos humanos 

actuais e desenvolvimento futuro, para que as coisas não venham surgindo às “pingas”. Perguntou se este 

procedimento seria um concurso interno ou externo. -------------------------------------------------------------------------

--- O membro da assembleia, João Rafael, interveio referindo que seria importante rever a situação dos 

funcionários que foram internalizados da TEGEC pois tem conhecimento que muitos deles já solicitaram a 

progressão nas carreiras e que o vencimento de alguns sofreram cortes drásticos aquando a internalização. 

Disse, também, ter conhecimento que o gabinete de comunicação e imagem estava sempre sobrecarregado 

de trabalho e que tentavam lutar contra isso e não conseguem. Questionou se o executivo já tinha tomado 

alguma medida relativamente a todas estas situações ou não. ------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra, o membro da assembleia Carlos Saldanha, disse, relativamente à intervenção do 

membro da assembleia Cristovão Santos, que a terminologia de concurso interno ou externo já não existe 

sendo   este procedimento concursal  um procedimento comum e qualquer pessoa que tenha os requisitos 

do aviso de abertura poderia concorrer. Referiu que todos sabiam como decorreu o processo de 

internalização dos funcionários da TEGEC, tendo havido um procedimento concursal comum, em que as 

pessoas assumiram funções à regra desse procedimento. Obedeceram a um período experimental e à 

contratualização de objectivos em SIADAP, portanto, sendo esse sistema bianual, essas pessoas iriam ter 

uma avaliação daqui a dois anos e aí poderiam pensar na progressão.  ----------------------------------------------- 

--- O membro da assembleia João Rafael, retorquiu dizendo que não trouxe a questão por ser uma questão 

técnica ou jurídica. Disse que convinha era ser dada uma resposta às pessoas que foram internalizadas e 

que solicitaram as tais progressões, pois existe uma ansiedade por parte dos funcionários que foram 

penalizados nos ordenados.  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Interveio o membro da assembleia, João Paulo Matias, referindo que realmente era preciso dar respostas 

se as mesmas tivessem enquadramento legal. Relativamente à intervenção do membro da assembleia 

Cristovão Santos, disse que uma Câmara é como uma empresa, há funcionários que saem, outros que 

entram e à medida que estas contingências vão acontecendo na vida do Município é preciso responder -

lhes. Juridicamente parece-lhe que a justificação não teria que constar na certidão da Câmara Municipal. --

--- O membro da assembleia Cristovão Santos, esclareceu que não tinha dito que a criação deste lugar não 

fosse legitima, porém, quando o membro da assembleia João Matias diz que o Presidente do Município não 

tem necessidade de se justificar, a ele, Cristóvão Santos, parece-lhe que tem nem que seja uma necessidade 
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politica pois trata-se da gestão de dinheiros públicos. ------------------------------------------------------------------------

--- Em resposta ás questões, o Presidente do Município disse que o serviço de obras particulares é um sector 

fundamental e exigente em que querem melhorar o apoio ao munícipe. Querem uma gestão qualificada e 

que, por outro lado, venha libertar um pouco o chefe de divisão de obras.  Um dos factores para a criação 

deste cargo foi a saída de três funcionários por pedido de mobilidade neste sector. Relativamente aos 

funcionários da TEGEC disse compreender que os vencimentos são o que são, mas as explicações já tinham 

sido dadas pelo membro da assembleia Carlos Saldanha. Obviamente, estariam atentos ao trabalho, 

empenho e dedicação dos funcionários. Considera que o processo de internalização correu bem e hoje 

esses funcionários estão numa situação estável relativamente há uns tempos atrás. -------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia Cristovão Santos, referindo compreender que o Presidente do 

Município note mais, nestes últimos quatro anos, a importância do trabalho desses funcionários pois lida 

mais com eles. Contudo, o trabalho destes funcionários foi importante desde sempre. Afirmou que no tempo 

em que esteve na empresa municipal eles já faziam um grande trabalho, não sendo só de agora. -------------

--- O Presidente da Mesa colocou a proposta à votação tendo sido a mesma aprovada por maioria com trinta 

e nove votos a favor e uma abstenção. Informou que se iria passar ao ponto seis. -------------------------------- 

--- O Presidente do Município disse que esta alteração tinha apenas a ver com o ponto anterior de forma a 

que, posteriormente, se possa abrir o concurso para o lugar de dirigente intermédio de 3º grau. ----------------

--- Colocada a proposta à votação a mesma foi aprovada por maioria com uma abstenção e trinta e oito votos 

a favor. O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao ponto sete da ordem do dia. ---------------------

--- No uso da palavra o Presidente do Município, referiu tratar-se de um apoio de doze mil e quinhentos euros 

para a freguesia de Trancoso e Souto Maior, para ajudar na aquisição de um veículo elétrico com sistema 

de lavagem, para a União de Freguesias de Vale do Seixo e Vila Garcia para requalificação de obras na 

sede do edifício da junta e para a União de Freguesias de Vila Franca das Naves e Feital para a 

requalificação dos imoveis da junta de freguesia no Feital. Referiu que para as freguesias de Aldeia Nova, 

Castanheira, Cogula Cótimos, Granja, Guilheiro, Moimentinha, Palhais, Póvoa do Concelho, Rio de Mel, 

Tamanhos e União de Freguesias de Freches e Torres, o subsídio para cada uma delas seria de três mil e 

quinhentos euros para a realização de pequenas obras no âmbito da competência própria das juntas de 

freguesia.  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o Presidente da União das Freguesias de Trancoso e Souto Maior, André Pinto, referindo que a 

freguesia que preside tem dezasseis cemitérios , mais de sessenta associações para apoiar em eventos. 

Agradeceu este apoio mas solicitava para que a situação de falta de água canalizada no Avelal e Ameal, a 

questão do saneamento em Venda do Cepo, Miguel Choco e uma situação em Souto Maior fossem 

resolvidas.  Esclareceu o membro da assembleia Tomás Martins, que se existe um espaço verde criado ao 

abrigo de um loteamento, durante cinco anos esse espaço reverte para o Município fazer a sua manutenção 

logo, fica respondido de quem é a responsabilidade daquele espaço em Santa Luzia. Disse que em Trancoso 

a junta de freguesia é apenas responsável por um espaço verde, construído pela mesma, no Beco das 

Violetas. Relativamente às limpezas disse ser um assunto que já é falado há trinta anos atrás e torna-se 
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difícil fazer uma limpeza em todo lado quando a erva cresce quase toda ao mesmo tempo. Mencionou que 

tinha de partir um pouco, também, de cada cidadão começar a ajudar e se cada um limpasse à frente das 

suas casas, melhorar-se-ia a limpeza da cidade e do concelho. ----------------------------------------------------------

--- Interveio o membro da assembleia, Tomás Martins, deixando o desafio de ser construído então, o parque 

infantil no bairro da Santa Luzia. Quanto à questão das limpezas de cada um fazer a sua, espera que os 

vizinhos da sua rua limpem para não acontecerem situações de o lixo vir parar à sua porta assim como nos 

ecopontos em que o lixo fica lá durante semanas. Disse que enquanto esteve na empresa municipal a maioria 

dos funcionários tinham sido exemplares pois davam mais do aquilo que se pedia, mas pensa que se existem 

funcionários de limpeza, que não são assim tão poucos, que façam o trabalho. Não se importa de colocar o 

lixo, existente à frente de sua casa, em montes, mas que pelo menos passem por lá a apanhá-lo. ------------- 

--- Usou da palavra o membro da assembleia, Joaquim Cavaca, referindo existir legislação para o Município 

em que este tem poderes para notificar proprietários de terrenos abandonados para procederem à sua 

limpeza. Apelou ao Presidente da União de Freguesias de Santa Maria e Souto Maior, André Pinto, para que 

fossem criados e renovados parques infantis uma vez que as crianças precisam de espaços para brincar. 

Pensa que as verbas para as juntas deveriam ser reforçadas pois são as juntas de freguesia que têm um 

contacto mais directo com os cidadãos. ------------------------------------------------------------------------------------------

--- Interveio o Presidente da Freguesia de Moreira de Rei, Américo Mendes, referindo concordar com todos 

os apoios feitos mas teriam de ser reforçados, uma vez que têm inúmeras solicitações que não conseguem 

responder de uma forma eficiente. Disse lidar com pessoas de idade muito avançada que não têm meios, 

por elas próprias, de fazer essa limpeza. Afirmou ter tido muita sorte pelo apoio e pelo carinho que todos os 

munícipes de Moreira de Rei têm tido para com ele e com o executivo e disse que dos oito cemitérios, sete 

foram limpos por pessoas voluntárias que de outra forma não tinham conseguido resolver as limpezas da 

rua. Recordou que a freguesia Moreira de Rei tem cinco anexas que não têm rede de esgotos e a localidade 

de Golfar não tem rede de água pelo que apelava a um apoio que possa vir no futuro e ser comtemplado, 

também, a falta de arruamentos em Esporões, Golfar, Moinhos das Cebolas, Valcôvo, Pisão e Moreira de 

Rei. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--- No uso da palavra o membro da assembleia, José Nascimento, disse que este apoio era bem vindo mas 

o entendimento que tem havido é um pouco para colmatar o que competiria à Câmara fazer, dando o exemplo 

da limpeza das ruas publicas. Referiu que no caso do Reboleiro se não fosse um funcionário do CEI, não 

haveria limpeza capaz pois o funcionário da Câmara apenas vai lá duas semanas, passado um mês sem lá 

estar. Disse haver já nove freguesias beneficiadas com doze mil e quinhentos euros, porque houve uma 

necessidade especifica.  Julga que o valor dos três mil e quinhentos euros deveria ser generalizado para 

colmatar então, aqueles trabalhos que competem à Câmara e são pagos pelas freguesias. Disse que o 

Município estava a beneficiar do Parque Eólico de Terrenho, Torre de Terrenho e Sebadelhe da Serra, mas 

o mesmo afectou o Reboleiro onde tiveram a necessidade de gastar quase dezassete mil euros para instalar 

um repetidor / emissor para as televisões. Disse que devido a tempestades era necessário colocar um 

sistema automático para evitar que cada vez que vá abaixo, tenha de ir alguém a ligar esse emissor à serra. 
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Sugeria que esses três mil e quinhentos fossem extensíveis àqueles que já beneficiaram do apoio dos doze 

mil e quinhentos para projectos concretos. --------------------------------------------------------------------------------------

--- O Presidente da Mesa referiu que se a empresa que instalou o parque eólico deu prejuízo a uma 

população, seria legitimo exigir à mesma a reparação dos danos que causou. ---------------------------------------

--- O membro da assembleia José Nascimento, disse que na altura foi levantada essa questão  e a conclusão 

a que se chegou é que não era uma causa absoluta pois a zona da Ribeirinha já era deficiente nesse tipo 

de sinal e aconselharam a recorrer à ANACOM, o que foi feito e a resposta é que não era viável colocar ali 

outro tipo de equipamento. A empresa por sua vez, ofereceu o equipamento e pagou a construção da casa 

onde está instalado o mesmo. A instalação elétrica foi suportada pela Junta de Freguesia na expectativa de 

apostriori, a Câmara a compensasse, o que ainda não aconteceu. ------------------------------------------------------

--- Colocado o ponto à votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. --------------------------------------------- 

--- O Presidente da Mesa informou que se iria passar ao Período de intervenção do publico. ----------------

--- No uso da palavra a munícipe Carla Santos, residente em Trancoso, referiu que iria intervir enquanto mãe 

e representava outros pais que ainda não tiveram a coragem de denunciar publicamente certas situações 

que não enobrecem a educação que se pratica na nossa terra. Acredita que é com o trabalho conjunto de 

pais, professores, agrupamento de escolas, Município de Trancoso, Santa Casa da Misericórdia, etc que se 

pode melhorar este tema. Disse ficar preocupada, enquanto mãe, quando entra em serviços particulares e 

alguns públicos, e ouve uma professora dizer: “só fico com as turmas que me interessam.” A triste estratégia 

que acontece no pré-escolar de falar mal da creche e do infantário da Misericórdia, quando se sabe de 

antemão, a partir do agrupamento de escolas, que não irá fechar nenhuma dessas valências. Incentivarem 

os pais a fazerem inscrições que não podem acontecer pois são ilegais. Não se pode inscrever um filho na 

creche da Misericórdia ao mesmo tempo que vou inscrevê-lo numa sala do publico. Pensa que estas 

situações têm a ver com valores, valores que a escola deveria fomentar, como o respeito pelo ser humano 

e direitos das crianças. Disse ainda, existirem professores que batem aos meninos de forma excessiva como 

o caso de um menino que levou uma orelha para casa toda ensanguentada, assim como o menino que pediu 

para ir ao quarto de banho e a professora não deixou, acabando por  se urinar na sala de aula em frente aos 

seus colegas e a professora mandou secá-lo sem dar conhecimento aos pais nem auxiliares. Pensa que isto 

é formar alunos que irão ter medo, futuramente, e vão desvalorizar aquilo que muitos pais lhes incutem em 

casa. Compreende que, por vezes, também, há falta de respeito por parte de alunos aos professores mas 

defende a lei de retorno do universo. Como disse Augusto Curry: Ou nós educamos sucessores ou 

educamos herdeiros. Pensa que se os professores e alunos querem respeito, tem de haver respeito dos dois 

lados. Referiu que dizem que as crianças têm muitos mimos, mas considera que mimos não fazem mal 

nenhum, o que faz mal é os miúdos não terem respeito por ninguém e não terem valores porque não são 

incutidos em casa nem, posteriormente, desenvolvidos pelos docentes. Disse que já nos encontramos a 

quarenta e tal anos após o vinte e cinco de Abril e situações como estas não se podem passar no concelho. 

Referiu que se os professores optaram por essa profissão que então façam a nobreza à mesma. Apelou 

para recrutarem mais duas ou três funcionárias para a creche da Misericórdia. -------------------------------------- 
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--- Usou da palavra o munícipe Hugo Andrade, de Trancoso, referindo que gostaria de saber em que ponto 

é que se encontrava a situação do Conselho Municipal da Juventude uma vez que na última sessão de Abril 

solicitou a sua reativação. Relativamente ao empreendedorismo sugeriu para que fosse implementado um 

espaço de coworking em Trancoso, assim como iniciativas que visem o apoio ao empreendedorismo, 

iniciativas empresariais na actual conjuntura económica, dinamizando a economia local , dando outra 

vivacidade ao tecido empresarial e criando postos de trabalho. Disse que a sua localização poderia se r no 

ex-quartel da GNR, podendo trazer outro dinamismo ao centro histórico, as antigas cantinas escolares ou o 

espaço onde funcionou a TEGEC. -------------------------------------------------------------------------------------------------

--- Em resposta , o Presidente do Município disse que se existe alguém que se relaciona com a juventude, 

que conhece os problemas da educação, quer dos jovens nas mais variadas questões, é ele, desde os 

pequeninos aos jovens. Disse, relativamente ao Conselho Municipal da Juventude, que faltava apenas 

eleger uma pessoa entre as associações do concelho. Referiu ser através   das associações que esse 

conselho tem a sua principal força podendo qualquer uma apresentar propostas e sugestões. A Câmara tem 

apoiado vários eventos nas mais variadas vertentes desde a dança, música, teatro e desporto e considera 

que isto é apoiar a juventude, mas queriam formalizar o Conselho Municipal da Juventude. Quanto à questão 

do empreendedorismo disse que irá ser instalada no ex quartel da GNR, a área de acolhimento empresarial 

o ateliê da castanha, salas de formação, de convívio e iriam disponibilizá-las aos jovens. Disse que a 

preocupação com os jovens é grande mas para além das ideias é necessário passar a uma parte concreta 

e prática pois existem empresas que estão à procura de jovens para determinados ramos, nomeadamente, 

construção civil, limpeza das florestas, restauração, serviços farmacêuticos e não conseguem recrutar. Por 

vezes, as pessoas acham que não existe trabalho mas o que não existe é mão de obra especifica para 

determinadas funções. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--- Interveio o munícipe Marco Santos, residente em Trancoso, questionando como é que os cidadãos se 

podem assegurar da data em que a informação é disponibilizada no sítio do Município, se existe algum 

registo das alterações efectuadas e quem se responsabiliza por essas. Relativamente ao Orçamento 

Participativo disse ter participado na última assembleia de freguesia de Trancoso mas a única forma de saber 

a data em que a mesma se ia realizar foi através de um edital colocado junto ao edifício onde se localiza. 

Questionou se não seria possível a Câmara disponibilizar ás juntas de freguesia o seu sítio da internet para 

que as mesmas pudessem partilhar documentação de relevância para os cidadãos. Sabe que está a ser 

preparado a actualização do diagnóstico social e, como cidadão, acha que é na segurança social que existe 

menos transparência e gostaria que as coisas fossem clarificadas para que não houvesse margem de 

suspeição por parte dos cidadãos. Nesse caso, gostaria de ver mais informação sobre o assunto e espera 

que esse diagnóstico venha responder a essas carências. Relativamente ao centro de acolhimento 

empresarial parece-lhe que que, na última reunião do executivo, foi indicado que os serviços técnicos do 

Município não conseguiram preparar atempadamente os documentos inerentes ao procedimento concursal. 

Questionou se este centro é o mesmo que é denominado INOVCAST. Gostaria de ver no sítio da Câmara 

Municipal divulgada mais informação sobre estes projectos, uma vez que o mesmo está no sítio Portugal 
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2020 e no da Câmara não está a ser divulgado. Sobre o projecto cultura em rede, no âmbito da CIM, 

questionou se a Câmara Municipal iria acolher uma residência cultural /artística, ou qual o motivo para que 

essa residência se tivesse realizado em Pinhel o que levou a que se deslocassem para lá todos aqueles que 

quiseram participar dos concelhos vizinhos . -----------------------------------------------------------------------------------

--- Em resposta, o Presidente do Município disse aceitarem todas as sugestões relativamente ao Orçamento 

Participativo e que o munícipe poderia fazê-lo. Quanto ás questões das juntas de freguesia disse não serem 

da responsabilidade da Câmara e não as colocariam no sítio da Câmara. Quanto à transparência por parte 

da Câmara é o que lhe compete responder e aí está completamente à vontade, mas relativamente a outros 

serviços teria de procurar essa clareza e transparência dentro dos mesmos. Relativamente à área de 

acolhimento empresarial disse que se encontrava a concurso publico desde o dia vinte de Junho. Esse 

assunto foi retirado de uma reunião de Câmara porque faltava um estudo geotécnico do terreno. No que 

concerne ao projecto cultura em rede disse abranger três áreas, cultura, dança e teatro e que é trabalhado 

através da CIM pelo que trabalham em conjunto com todos os outros concelhos.  ---------------------------------- 

--- Não havendo mais intervenções, lavrou-se a minuta desta reunião com os resultados das deliberações 

tomadas, tendo sido aprovada por unanimidade dos membros da assembleia presentes, e assinada pela 

respectiva Mesa para produzir efeitos imediatos. –----------------------------------------------------------------------------

--- Foi encerrada a sessão da qual, para constar, se lavrou a presente acta, que depois de lida e aprovada 

irá ser assinada pelos Secretários e Presidente da Mesa. ------------------------------------------------------------------ 

--- O Presidente da Mesa da Assembleia 

 

--- O Primeiro Secretário 

 

--- O Segundo Secretário 
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